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W maju 2007 r., Irizar zorganizował pre-
mierowy pokaz swojego nowego autobusu
międzymiastowego i4, w ekskluzywnej win-
nicy Marques Bodegas de Riscal w Elciego
nieopodal Alavy. Nowoczesna linia nowych
autobusów doskonale współgrała z orygi-
nalnym, kolorowym dachem hotelu, utrzy-
manym w takiej samej stylistyce, jak Mu-
zeum Gugenhaima w Bilbao. Szerszej pu-
bliczności nowy autobus pokazano podczas
ubiegłorocznych targów BusWorld w Kor-
trijk. Teraz autobus zostanie pokazany pol-
skim klientom. W drugiej połowie bieżące-
go roku Scania Polska sprowadzi pierwszy
autobus testowy, który zostanie poddany
ocenie przez przewoźników, głównie przed-
siębiorstwa PKS, którzy obsługują daleko-
bieżne połączenia międzymiastowe.

1. Geneza modelu
Prace nad nowym pojazdem trwały bli-

sko 4 lata. Podstawowe wymagania tech-
niczne, jakie musiał spełniać, zostały opra-
cowane na podstawie konsultacji prowadzo-
nych z pasażerami, kierowcami i przewoź-
nikami. Główny nacisk położono na czterech
kluczowych zagadnieniach: bezpieczeń-
stwie, niezawodności i trwałości, komforcie
i uniwersalności zastosowań. W konstrukcji
wykorzystano wiele rozwiązań z flagowego

modelu z Ormaiztegui – turystycznego au-
tobusu PB. Autobus adresowany jest przede
wszystkim do przewoźników obsługujących
regularne linie do 400 km długości. Jednak
z uwagi na modułową konstrukcję i bogatą
paletę wyposażenia, autobus może być wy-
korzystywany zarówno do przewozów tury-
stycznych, jak i szkolnych. Dzięki nowemu
modelowi, zarówno Scania, jak i Irizar chce

rozszerzyć swój rynek sprzedaży i pozyskać
nowych klientów. Podstawowym modelem
nowej rodziny będzie dwuosiowy autobus
o długości 12,9 m, umożliwiający przewóz
maksymalnie 59 pasażerów na miejscach
siedzących. To bardzo dobry wynik jak na
autobus tej długości. Na rynku hiszpańskim
podstawowym modelem, będzie autobus
o długości 12,2 m z 55 miejscami siedzącymi.

Zbigniew Rusak

Scania Irizar i4
poszukiwanie nowej jakości
w klasie autobusów
międzymiastowych

Premierowy pokaz nowego autobusu międzymiastowego w winnicy Marques Bodegas de Riscal (fot. S. Jones)

Fot. 13. Scania i4L w wersji piętnastometrowej podczas hiszpańskiej premiery
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Cała rodzina obejmować będzie 7 modeli
dwu- i trzyosiowych o długości od 10,7
do 15 m.

Wprowadzając na rynek model i4, Irizar
zakończył proces wprowadzenia kolejnej ge-
neracji pojazdów, zapoczątkowany modelem
PB. Wraz z nowym modelem wprowadzono
nową systematykę oznaczeń. Nowa nazwa
ma być łatwa do zapamiętania i zmieniać się
w niewielkim stopniu wraz z wprowadzaniem
na rynek kolejnych generacji pojazdów. W za-
mierzeniu jest stworzenie systemu oznaczeń
podobnych do Audi. Należy podkreślić, że
podobnie Scania postąpiła na rynku chiń-
skim, gdzie nowe autobusy turystyczne pro-
dukowane wspólnie z firmą Higer oznaczo-
no jako A50, A70 i A80.

Nowy i4 budowany jest w zakładach
w Ormaiztegui obok PB i NewCentury. Zdol-
ności produkcyjne fabryki oceniane są na
1,6 tys. pojazdów rocznie, z czego znaczną
część pochłania produkcja luksusowego
autobusu turystycznego PB. Do dzisiaj
sprzedano ok. 300 autobusów i4, chociaż
zamówienia są trzykrotnie wyższe. To po-
woduje, że jak na razie, czas na realizację
zamówienia jest dość długi. Mimo, że
w ofercie pojawił się i4, Intercentury będzie
nadal produkowany m.in. w zakładach
Irizara w Meksyku.

2. Nadwozie
Patrząc na nowe nadwozie, od razu

można dostrzec duże podobieństwo do luk-
susowego PB. Podobieństwo to nie ograni-
cza się tylko do ściany przedniej z charak-
terystycznie ukształtowanymi reflektorami
i przetłoczeniem w kształcie litery „u”. Naj-
bardziej charakterystycznym elementem
nadwozia jest maskownica klimatyzacji,
umieszczona w przedniej części dachu. Jej
kształt w połączeniu z mocno pochyloną
szybą czołową i płaską powierzchnią ścian
bocznych umożliwił uzyskanie bardzo ni-
skiego współczynnika oporów aerodyna-
micznych. Ma to bezpośrednie przełożenie
na zmniejszone zużycie paliwa. O ile PB
w momencie premiery szokował swoją fu-
turystyczną linią, o tyle i4 może być przy-
kładem czystej formy z prostymi i łagodnie
zaokrąglonymi liniami. Mimo to, nadwoziu
i4 nadano indywidualną i unikalną formę wy-
różniającą się harmonijnym kształtem i es-
tetyką. Ma na to niewątpliwie wpływ zasto-
sowanie dużych powierzchni szyb bocz-
nych, których dolna linia zachodzi na sta-
lową kratownicę ścian. Zupełnie od nowa
zaprojektowano tylną ścianę, która swoim
stylem nawiązuje bardziej do modelu New-
Century, z charakterystycznym owalnym
przetłoczeniem obejmującym tylną szybę

i klapę silnika. Ciekawym zabiegiem styli-
stycznym było wprowadzenie dwubarwnej
kolorystyki, który optycznie podwyższa bryłę
autobusu. Trzeba przyznać, że zewnętrzny
design bardziej kojarzy się z autobusem tu-
rystycznym, aniżeli autobusem liniowym.

Wraz ze stylistyką nadwozia, przejęto
z PB także technologię produkcji. Cała kon-
strukcja dachu przygotowywana jest w od-
dzielnym zakładzie, gdzie na specjalnej
ramie, montowane jest wyspecyfikowane
wyposażenie takie, jak kanały wentylacyjne,
instalacja elektryczna, oświetlenie wnętrza,
monitory LCD, tapicerka, wykładzina sufitu
i agregat klimatyzacji. Kompletny dach mon-
towany jest w autobusie i nie wymaga póź-
niej prowadzenia jakichkolwiek prac mon-
tażowych.

Bez względu na długość i wersję, wy-
sokość nadwozia wynosi 3,4 m, a szerokość
2,55 m. i4 oferowany jest w trzech wersjach:
1) lokalnej i4L z podłogą poprowadzoną na

wysokości 860 mm, z dwuskrzydłowymi
środkowymi drzwiami o szerokości
1400 mm, wyposażonymi w windę Hidrel
Gobel i wyspę centralną umożliwiającą
wprowadzenie wózka inwalidzkiego. Przy
takiej konfiguracji przewoźnicy z Niemiec
i Włoch mogą otrzymać dofinansowanie
przy zakupie pojazdu;

Fot. 3. Pas podokienny przedniej ściany został przeniesiony z modelu
NewCentury. Natomiast osłona klimatyzacji jest identyczna, jak w to-
powym modelu PB (fot. Scania)

Fot. 4. Tylna ściana z charakterystycznym owalnym przetłoczeniem
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2) pośredniej i4M, w której środkowe przej-
ście podwyższono tak, aby uzyskać
płaską powierzchnię podłogi. Dzięki
temu model M może być oferowany tak-
że jako autobus szkolny z siedzeniami
w układzie 3+2. W środku zamiast drzwi
dwuskrzydłowych zastosowano drzwi
jednoskrzydłowe o szerokości 900 mm
lub 1100 mm. W tym ostatnim przypad-
ku, w drzwiach tych można zainstalo-
wać windę dla inwalidów podobnie jak
w wersji L;

3) kombi i4H, którą z powodzeniem można
zastosować do obsługi ruchu turystycz-
nego. W porównaniu z wersjami L i M,
przebieg podłogi podniesiono o 200 mm,
co wpłynęło na zwiększenie pojemności
bagażników do 6 m3 w wersji o długości
12,9 m. Wersja ta charakteryzuje się tak-
że najbogatszym wyposażeniem wnętrza.
Mimo dużego przeszklenia, nadwozie

w pełni spełnia wymagania normy ECE R-66.
W porównaniu z InterCentury sztywność
nadwozia i4 jest o 35% wyższa. Także od-
porność struktury na skręcanie jest większa
o 30%. W przypadku zderzenia czołowego
nadwozie i4 jest w stanie wchłonąć o 50%
większą energię niż jego poprzednik.

Nadwozie zostało zbudowane ze stali
konstrukcyjnej podwyższonej jakości. Nie-
mniej na rynki państw skandynawskich, i4
jest oferowane w wersji, gdzie grupa podło-
gowa wykonana jest ze stali nierdzewnej.
Pokrywy bagażników zostały wykonane
z aluminium; pas pomiędzy bagażnikami,
a dolną linią okien z tworzywa typu san-
dwich; zderzaki przedni i tylny z materiału

kompozytowego SMC, a całą tylną ścianę
z poliestru. Taka budowa nadwozia ma
wpływ na jego trwałość oraz niską masę.
Dzięki szerokiemu zastosowaniu tworzyw
sztucznych, masa własna i4 o długości
12,9 m wynosi tylko 13 000 kg.

W i4 zastosowano nowy typ luster ze-
wnętrznych o bardziej zwartym kształcie.
Było to niezbędne, aby wyeliminować przy-
padkowe uderzenie pasażera lusterkiem
podczas podjazdu na przystanek, z uwagi
na niższe ich osadzenie w porównaniu z PB,
czy NewCentury. Mimo to, pole obserwacji
jest duże i porównywalne z pojazdami wy-
ższych klas.

3. Układ napędowy
Źródłem napędu i4, sprzedawanego w ca-

łej Europie poza Hiszpanią i Portugalią są silni-
ki Scania, spełniające normę Euro-4 przy zasto-
sowaniu technologii EGR: pięciocylindrowy DC9
o pojemności 9,2 dm3 oraz sześciocylindrowy
DC12 o pojemności 12 dm3. Jedynie na Półwy-
spie Iberyjskim obok podwozi Scania, i4 zabu-
dowuje się także na podwoziach MAN 18.240
HOCL, Mercedes-Benz OC500, Irisbus Eurori-
der i Volvo B9R. Jednak nawet na tych rynkach
podwozie Scanii jest podwoziem dominującym.

W modelach podstawowych klient ma do
wyboru jedną z trzech jednostek napędowych:
DC 9.18 o mocy 198 kW (270 KM) lub 220 kW
(310 KM) oraz DC12.10 o mocy 250 kW
(340 KM). W bogatszej wersji wyposażenia do-
chodzi dodatkowo silnik DC12.13 o mocy
280 kW (380 KM). Każdy z silników, za wyjąt-
kiem DC12.13, może współpracować z jedną
z trzech skrzyń biegów. Do wyboru jest w pełni
automatyczna skrzynia ZF Ecomat 6HP602C,
montowana głównie w autobusach liniowych,
zautomatyzowana, mechaniczna, dwunastobie-
gowa Opticruise oraz siedmiobiegowa Comfort-
Shift. Dodatkowo każdy z autobusów oferowa-
ny jest ze sztywną osią przednią KEB lub z za-
wieszeniem niezależnym KIB.

4. Wnętrze
Dzięki dużemu przeszkleniu i zastoso-

waniu obić w jasnych pastelowych kolorach,
wnętrze jest jasne i sprawia wrażenie prze-
stronności. Przestrzeń pasażerska jest
doskonale wyciszona tak, że nawet podróż
w tylnej części pojazdu bezpośrednio w są-
siedztwie komory silnika zapewnia komfor-
towe warunki. Podobnie jak na zewnątrz,
także i we wnętrzu przywiązano dużą wagę

Fot. 5. Środkowe wejście w modelu i4L ma
szerokość 1400 mm. Pod drugim stopniem
zamontowano windę umożliwiającą wprowa-
dzenie wózka inwalidzkiego

Fot. 6. W wersjach i4M i i4H, środkowe drzwi
mają szerokość 900 lub 1.100 mm. W tych
szerszych istnieje także możliwość zabudo-
wy windy dla wózków inwalidzkich

Dzięki podpodłogowym bagażnikom, pojazd można stosować także do obsługi grup turystycznych
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do wzornictwa, gdzie zastosowano wiele
zapożyczeń z modelu PB.

Fotele dla i4 zaprojektowano wspólnie
z firmą Esteban. Charakterystycznym ich ele-
mentem są trójkątne podgłówkami, sprawiają-
ce wrażenie, jakby były wciśnięte w oparcie. Na-
wiązują one stylem do przetłoczenia ściany tyl-
nej. W podobnej stylistyce utrzymano także pod-
łokietniki. Ich konstrukcja została tak pomyśla-
na, aby do minimum ograniczyć możliwość ich
uszkodzenia w wyniku bardzo dużego nacisku
w pozycji rozłożonej. Dodatkowo ich kształt
uniemożliwia rozdarcie kieszeni spodni przez
pasażera, gdy próbuje on zająć miejsce siedzą-
ce przy rozłożonym podłokietniku. W wersji lo-
kalnej fotele wyposażono w dodatkowe uchwy-
ty dla stojących pasażerów, w kolorach kontra-
stowych do obicia tapicerskiego, ułatwiających

znalezienie ich osobom niedowidzącym. Fote-
le standardowo wyposażono w dwupunktowe
pasy bezpieczeństwa. Opcjonalnym wyposaże-
niem są pasy trzypunktowe.

W związku z różną wysokością położe-
nia podłogi, układ wyposażenia wnętrza mu-
siał zostać tak dobrany, aby zapewnić swo-
bodne przejście pasażerom, zwłaszcza w tyl-
nej części pojazdu, gdzie podłoga wznosi
się. O ile i4H, gdzie nie przewidziano miejsc
stojących, ma półki bagażowe na podręcz-
ny bagaż na całej długości, to w wersji i4M
i i4L półki zakończono na wysokości środ-
kowych drzwi. Dodatkowo wyposażono je
w poręcze. Oświetlenie wnętrza zapewniają
dwie linie świetlne wyposażone w klosze
o podłużnych owalnych kształtach, nawią-
zujących do stylu całego nadwozia.

Fot. 8. Wnętrze komory silnika. Scania jest
podstawową jednostką napędową stoso-
waną w autobusie i4. (fot. S. Jones)

Odpowiednie warunki termiczne zapewnie-
nia agregat klimatyzacji Hispacold o mocy
33 000 kcal/h. Ogrzewanie realizowane jest
przez nadmuch ciepłego powietrza przez gór-
ne kanały wentylacyjne, jak również za pomocą
grzejników konwektorowych. Grzejniki dacho-
we zabezpieczają także przed powstaniem skro-
plin, które mogłyby gromadzić się na półkach
bagażowych.

Jak na autobusy liniowe, i4 wyróżnia się sze-
rokim wyborem elementów wyposażenia wnę-
trza obejmującym m.in. system audio-wideo
z ekranami LCD i system nawigacyjny GPS.
W przypadku autobusów liniowych przewidzia-
no miejsce na montaż elektronicznych tablic kie-
runkowych: przedniej, bocznej i tylnej. Jak na
razie w i4 nie ma możliwości zabudowy kuchni
i toalety nawet w wersji kombi.

5. Stanowisko kierowcy
Na bezpieczeństwo ma także wpływ nowe,

powiększone stanowisko kierowcy, z większą
przestrzenią w rejonie kolan. Układ przełączni-
ków i wskaźników został zoptymalizowany pod
względem ergonomii. Jest jasny i czytelny. Ze-
stawy przełączników zlokalizowano tak, aby kie-
rowca miał do nich dostęp bez pochylania się
oraz pogrupowano funkcjonalnie. Te najczęściej
używane zlokalizowano bezpośrednio na desce
rozdzielczej. Środkowa konsola została tak przy-
gotowana, aby zachowywała swoją funkcjonal-
ność bez względu na zastosowanie autobusu.
Zgrupowano w niej elementy układu audio-wi-
deo oraz konsolę regulacji klimatyzacji i ogrze-
wania. W górnej części pozostawiono dużą
przestrzeń otwartego schowka na mapy, którą
z powodzeniem można wykorzystać do za-
montowania urządzenia do sprzedaży biletów.

Fot. 9. Wnętrze nadwozia w wersji lokalnej i4L (fot. S. Jones)

Wnętrze wersji kombi i4H (fot. S. Jones)
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Duża panoramiczna szyba zapewnia doskonałą
widoczność. Mimo jej rozmiarów, układ nadmu-
chu został tak opracowany, że czas usuwania
z niej pary jest krótszy o 50% niż w przypadku
poprzednika. W ramach opcji można dodatko-
wo wyposażyć pojazd w takie elementy popra-
wiające bezpieczeństwo, jak układ kontroli trak-
cji ESP, kamerę cofania i czujniki cofania.

Podsumowanie
Patrząc na i4, należy stwierdzić, że Scania

i4 jest kolejnym przykładem pojazdu, dzięki któ-
remu przewoźnicy będą mogli wprowadzić
nową jakość w obsłudze przewozów lokalnych.

Stanowisko kierowcy w modelu i4L. Na konsoli z przełącznikami po
lewej stronie fotela, zlokalizowano sterownik automatycznej skrzyni
biegów, a na konsoli środkowej widać podstawę do montażu bileterki

Stanowisko kierowcy Scanii i4H. Po prawej stronie widoczny prze-
łącznik mechanicznej skrzyni biegów Comortshift

Na rynku europejskim i4 będzie konkurować
z takimi konstrukcjami, jak Neoplan Trendliner,
MAN Lion’s Regio, Mercedes-Benz Integro, Se-
tra S 400 MultiClass, Volvo B9R Elegance czy
Irisbus Arway. Od swoich konkurentów z wy-
jątkiem MAN-a i Neoplana zdecydowanie od-
różnia się stylistyką nadwozia. Zastosowanie
elementów stylistycznych z modelu PB powo-
duje, że i4 bardziej kojarzy się z autobusem
turystycznym niż z autobusem lokalnym, pod-
kreślając tym samym jego uniwersalność.
Silnymi atutami konstrukcji są oszczędne silni-
ki Euro-4 w technologii EGR, nie wymagające
stosowania płynu AdBlue i zastosowanie

niezależnego przedniego zawieszenia zapew-
niającego pasażerom komfort porównywalny
z autobusami turystycznymi. Dla przewoźników
posiadających dużą flotę zaletą będzie także
wysoki poziom unifikacji części z innymi po-
jazdami oferowanymi przez koncern Scania.

W Europie do tej pory sprzedano ok. 300
egzemplarzy i4. Jak na razie portfel zamówień
jest wypełniony do końca br. Czy w Polsce i4
zyska podobną popularność? Dopóki nie zo-
stanie podana oficjalna cena trudno powie-
dzieć. Dotychczas, przedsiębiorstwa PKS –
główni odbiorcy tego typu autobusów, decy-
dowali się na autobusy używane importowa-
ne z Zachodu lub kupowali tańsze Autosany
i Solbusy. W ubiegłym roku ten trend został
przełamany, patrząc na popularność Irisbusa
Crosswaya, którego sprzedaż w Polsce osią-
gnęła poziom 35 egzemplarzy. W początko-
wej fazie należy liczyć się, że cena i4 nie bę-
dzie wiele niższa niż modelu NewCentury
z podstawowym wyposażeniem wnętrza.
Uwzględniając to, i4 w pierwszym rzędzie
może znaleźć nabywców wśród dobrze pro-
sperujących firm, które organizują dowóz
swoich pracowników, jak również organizują
dalsze wyjazdy szkoleniowe, czy turystyczne.
Scania i4 będzie także ciekawą ofertą, dla
przewoźników obsługujących regularne linie
krajowe, którzy chcą przyciągnąć klientów wy-
ższym komfortem podróży i jednocześnie
utrzymać konkurencyjne ceny biletów. Ten
ostatni aspekt oczywiście zależny jest od
kosztów eksploatacji. W przypadku i4 wyso-
kość pojazdu, jego kształty i niska masa mają
wpływ na uzyskanie niższego zużycia paliwa,
w porównaniu z typowymi konstrukcjami au-
tobusów turystycznych. Z kolei podstawowa
odmiana o długości 12,9 m oraz wszystkie
trzyosiowe, z racji swej pojemności, gwaran-
tują uzyskanie niższych kosztów przewiezie-
nia jednego pasażera.


